ןיילג

םינזאמ

)ו"עק(ויכ

הלעמל שקבלו
המ .לוענל

םימחר ,הילע

איהש הלטנ תא

ילענ ןיאו .דל

הרכזנ יתדוד תא המולח אלו החיגשה .וב ימ
רקובב
תמש ול תמ אנמחר ןלציל הנש הנושאר ליגר אוה ותמש אב
ולצא .םולחב
רחא םינש השלש םימי העמשנ העומש תיבב הקברש
.התלח הכלה יתדוד הלצא .הרקבל הבשישכ הינפל התאר הילענ

לש המא תחת .הטמה הרהרה התעדב אמש שי םירבד ןיב
ףא לע יפ ןכ אל הדמא ,םולכ
טולחה ןיבו התלחמ לש •הקבד
אלש .השייבל לבא היניע ויה תוטיבמ ןהילאמ אלש הנוצרב
יפלכ הילענ לש .המא
טולשל
יתלוכי
אל
ימצעב
השיגרה הקבר רבדב הרמאו
יתלטנו יל תא הילענ לש ךמא הילע .םולשה החנאתנ יתדוד

תא ?ילע הדמא יתדוד ינא יניא
,הקתשו הרמא הקבר הדיפקמ
לבא ינמוד שיש ימ .דיפקמש הרמא
הדיפקמ ,ךילע
ימ ורמאנ ?םירבדה דימ הרפס .דל תא .המולח

הל דגנכ

ןויכ העמשש הקבד ךכ החפט לע היגפ השלתו הרעשב

יתנשמ

הקעצו יוא יל יוא ,יל המ ,יתישע המ .יתישע דימ ואב !ויבורק
ולטנו תא םילענה וכלהו תיבל תורבקה ןוחינהו לע הרבק לש
יתנקז הילע .םולשה ותוא םויה דרי גלש הברה ויהו םישד דע

הלעמל םהירובטמ ,גלשב ףא לע יפ
וכלהו לע הרבק וריזחהו הל תא .הילענ
ןאכמ ךליאו אל התארנ יתנקז ,הבוצע הלבקתנש התלפת
לע הקבר הרזחו הקבד התואירבל לטינו הדעצ לש .הנקזה
םימיל הקספ אובלמ ןיב ,םייחה אלא התיהשכ העשה הכירצ
ןכ ולע תיבל תורבקה

,האב ויהש

ךכל התיה
ךליל .ןהב ךותמ
הישעמ התשעש הייחב שי ןודל לכש היתוכילה הילע םולשה
ויה ןגב ןדע ןוילעה ןיב ראש םישנ •תוינקדצ
הרזחשכ הקבר תואירבל הכלה חטתשהל לע הרבק לש
יתנקז הילע םולשה שקבלו הנממ .הליחמ ותוא םויה םוי לש
תרשפה םיגלש היה האבשכו אל האצמ םש וליפא ךורש .לענ
הארנ רבדה יתנקזש המצע הלטנ תא .הילענ ירהש ןיא ךל
םדא ריעב אלש עמש ותוא השעמ ימו ןכסמ ומצע לוענל
םילענ .ולא

התניפב

לש

הל םיכרד תורחא

תודהיב

)"

תאמ .ח .י תור
I
לכ םלועה רבדמ תעכ לע הווניפש לגרל תוגיגח לבויה :ולש
אוה ,דלונ 'עודיכ םימיב הלא ינפל שלש תואמ •הנש לכו םלועה
,ידוהי םנמא ידוהי אציש -
ורבדב לע ,הזוניפש רבדמ וילע לעכ
אצוהו  -ללכמ ,לארשי ךא לכב תאז .ידוהי
תררועתמ :הלאשה והמ רשקה וניניבש וניבו ?

תא םחוכ לכב ינימ תויורפס ,תונושלו תורפסהו ןושלהו תירבעה
.ןללכב !אל לע ףא ,ותונדמל ןיא ונל ןאכ רפס ידוהי ליבשב םידוהי
לע •תודהיה והז רפס לש יאנידמ ,םתס לפטמה הלאשב תינידמ
.הבושח

הזוניפש הסנמ 'חיכוהל תונלבסהש איה הדמ תיחרכה

ונחנאו .םידוהי ןכבו

רתומ עיבהל לכ העד ,איהש אלא

םיליגר רבדל בושחלו לע.דלאש וז תאפמ התעד לש תודהיה
לע .הזוניפש ,עודי התיהש הפוקת הבש וצירעה דאמ תא הזוניפש
.הינמרגב ,גניסל ,רדרה ,התיג ,לגה געלש  -םלוכ והודבכ וליאכ

ודוסי לש ןויער הז וניא םושב םינפ .טשפומ אוה ססובמ )* לע
הדבועה ימש םיללושש ונממ תא רובדה-שפוח וניא .רירב .הרשי

היה לעמ 'םדא-ןבל ןבומכו אל ודגנתה םידוהיה ,ךכל יכ םימחלנל
לע תויוכז תויחרזא לעו הדמע ךותב הרבחה היה הפי דאמ תוארהל
לע ,הזוניפש ריחב יריחב ,םעה לעכ .ידוהי םלואו םידוהיה םיבוטה
אל וחמש וילע 'ךכ-לכ ידוהיו ןיוצמ דמולמו ומכ ל'דש אצי ודגנ

תעורתב .המחלמ זאמו דעו םויה חוכוה :ךשמנ הדע תטפוש הדעו
.תלצמ ולא :םידמוא יפ-לע-ףא ,םרחנש ידוהי אוה לכל .רבד ולא
:םירמוא אלול ,םרחנ היה ןכ-מג יוג .רומג
דצ הז לש הלאשה ינא ,חינמ הנופו דצל .דחאה שי לואשל
באש הזוניפש ,תודהיהמ אלא םג המ הבאש תודהיה -
אל קד המ
וא המ רשפא הל .הזוניפשמ—בואשל הדבועה .איה דחאבש וירפסמ
שי רואית לש «תודהיה לעו ךמס רואית ,הז לעש וביט םנמא שי
אל המ הבשח  -וא בושחת -
תודהיה לע
המ 'רבדל לאוש ,ינא
,הזוניפש אלא המ בשח הזוניפש לע .תודהיה
,יתדמא רואית לעש וביט שי .דמ .רבדל תכסמה תיגולואיתה
םש רבחמה התיהו

,תינידמה הילעש ינא ,זמרמ העיפוה םוליעב
תדעוימ םידמולמל •םתס ןיא תועטל ,בושחלו ןויכמש שיש הב המכ
םיטפשמ םיירבע ,ךינחהמ ,דומלתה וא תורפסהמ תרחואמה ךרד(
'בגא הברה הזמ אב ול ילכמ ),ינש התיה תדעוימ .םידוהיל אלה ךכ
.דתיה םכרד לש םירבחמה האמב ,איהה וצמאתהש דימת תוארהל

'הרבחב תאז ,תרמוא אל קר
לש
תישפחה
רוסאש
«תועדה העבהה
רוסאל לע העבהה
תישפחה לש תועדה איה יאנת יחרכה םויקל אירבה לש ,הנידמה

אוה 'םוקע םוקע «חורה ימוקעו .חורה ךכ בשח ,הזוניפש אל ושעי
רבד רשי •םלועל ןאכ ,רבדמ ,ןבומכ 'םיסונאה-ןב הזחש ורשבמ
ויביבסמו תא הנכסה היופצה לכל ןואכד ,ינחור ,ןיאו 'אופיא ,הומתל
ןבש םדא הזכ שורדי בשחנ"ש המ הצרנש רבדנו המ ".בשחנש ףאו
יפ-לע חיננש ןויערש הזכ היה דימת בורק לש'ובלל לכ ,ידוהי לכב
תאז דורב ,אוה ןויערש ינידמ יללכ אוה ןיאו ול ןינע אקור םע
.תודהיה ןכבו תררועתמ :הלאשה המ חירכה תא הזוניפש םנכהל
?תינידמ
תיתד ותרטמשכ איה טלחהב
ךותל הריקח
הבושתה איה םשב :דפסה תכסמה •תינידמה-תיגולואיתה ינש
םיראתה םירבוחמ «ףקמב ותמגמו לש הזוניפש איה תוארהל ףקמש
הז ןיא ול .םוקמ ןינמ ?אב הנבהה-יאמ לש .ך"נתה םא ןכ סנכנ
ךותל ך"נתה הארהו לע .הנבהה-יא
יפל הנידמה-תרות .רתיהש תלבוקמ ,וימיב רוקמ הנידמה אוה
ןוצרב 'םיהלאה ןוצר הלגתנש ירפסב .ך"נתה םירפס הלא ,וליכה
ךכ 'ובשח הטיש תינידמ תחא ,תמיוסמו תמייקה •דעל למס הנידמה
ךרדב ללכ,אוה םא ".ריטרקואית''ה'ק ,תירבעה ,היטרקואיתבו רטשמ
ובש 'ה אוה ,ךלמה ןיא םוקמ .תועד-שפוחל תועדה-שפוח רמוא
דדמ ,תוכלמב תוכלמהו איה תוכלמ ,םימשה ןיאש דורמל .הב
לאוש הזוניפש םאה

לכ הז ,ןבומ-ןוכנ יפ-לע תודע •ןינתה

)*האצרה תכסמב גנוע» «תבשםילשוריבתואלמלשלש תואמ הנש
)* קרפ /כדוהיב 'טע 229,הרוש 25,ךליאוםידומעה(יפ-לעידומע
האצוהההנושארה [1670],םינמוסמה םגהאצוהבהנורחאה וז[ לש
ותדלוהל לש.הזוניסש
],טדרהבג
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זאמ
?ומצע םאה אצמנ ךותב ך"נתה ומצע ןויער 'הזכ םאהו תונקסמה
םיצורש איצוהל ,ונממ ןה ולא שרודש ?ך"נתה םאה תמאב שרוד
.ךינתה דוחא לש ?תועדה םאה שי רפסמ עודי לש םיללכ
םיינויע הצורהש סנכהל ךותל הרבחה המואה—תידוהיה ,תילארשיה
הלשממה ךירצ-תירבעה םלבקל )וילע וא שיש לכה( 'ןבומכ יפ-לע
)ך"נתה דוסי רחא ןוגראל ?הנידמה
דועו .רבד םאה יפל( )ך"נתה רדסה ,עבקנה ןוגראה ,עצומה
אוה לכל םלועה ?ולוכ אמליד קר ליבשב המוא ,תחא המואה
,תילארשיה הרותהש איה רפס ?ויקוח ףסונו לע :הז םאה 'רטשמה

*

ןוילג ויכ

שיש םוקמ יזכרמ ךותב רודכ 'ץראה יפ-לע-ףא םלועלש אל הארנ
•,ותוא ךכ םג רורב" .ונל רפסמש םינבאה הזיאב חטש אוה ,לבגומ
יפ-לע-ףא רפסמהש קיודמה םלענ .ונממ יבל" רמוא *יל המכ םירבד

ינניאש לוכי חיכוהל !םתוא םג בלל יפל( ורמאמ לש )לקספ
-תויאד"ה .ולש םלואוישאר« דמוא *יל המכ םירבד ןיאש
שי

*יבל" לוכי םלבקל תאז-לכבשו םה םיעובק .םידמועו
הלאשה ךותל הזיא גוס לש תועידי סינכהל תא ינינע תדה
השמש ןינע לודג תועדה-יגוהל לש לכ .תורודה םיעודי תונויסנה
,חיכוהל ,לשמל תא תואיצמ ,םיהלאה ידי-לע תוחכוה תולעב תואדו
וגויסנ

!תיטמיתמ עודי
ןכ-םג
לש
טנק תוארהל תינויסנהש
הלאה םילוע חרכהב ,והותב ונויסנו

וליפא לש םע .לארשי עובק אוה
דמועו דע ףוס לכ ?תורודה רשפא
רודש רוד ,ויכרצו רוד רוד

לש ה ג ל ,תוארהל הלועש והותב
םג ונויסנ לש .טנק לכ אשמה
ןתמו הזה להנתמ ביבסמ ןויערל

?ונוגראו
ןפוא תוחתפתה םינינעה
תכסמב אוה תעכ .רורב הלאשה
תינידמה תשרוד הריקח ולואית
,תיג ינפמ םיגולואיתהש וסנכנךותל

רשפאש עיגהל תעידיל ותואיצמ
לש לאה ךא קרו ןפואב רשי-יתלב

ךרדו ,תפומה ןויער דגנתמה םרזל
יטסימה רבגתמה
בוש ,ונימיב

הלאשה ".תינידמה ןאכמו הנקסמ
הבושח דאמ םצעל הריקחה;.וננינע
תודהיבו האב קרךרד .בגא
ך''נתב
שפחל הפ האצרה תידוסי
ןיאו
רואיתה אוה ,ירקמ 'יקלח
.תפקמו
אוהש םג רודח
עטוקמ — ןכתי
האנש .םידוהיל תאז-לכבו יאדכ

תא

תוזחל
רמאתמה
םרזה
םיהלאה ןיע .ןיעב תפתושמ לכל
תופקשהה ולאה איה ,העדה

$1.

תויהש םיהלאהו אוה זכרמ ,תדה
'םיכירצ לכל ,שארל תוארהל לע
!ותואיצמ ,זאו קרו 'זא רשפא
תכלל האלה קיסהלותמאמ^ תידוסי

■:ss.km

אלה רואיתה אוה
םישל בל .,דל
וידימ לש .הזוניפש
II
ונא

)ו*9ק(

םיחתופ
,םיאצומו קרפהש ןושארה ןד לע
.האובנה המ הנינע לש האובנה
לע•
אקודו שארב ?רפסה
,ןאכ
ןורחאה ודירפה תא
ןמזב
תולאש העידיה תישונאה ראשמ

m

■'>'.

תא רפסה

וז תא ןכות תדה .הנומאהו ךרדב
וז וקיזחה בור םיפוסוליפה םידוהיה

לש :םיניבה-ימי 'תישאר תואיצמ
'םיהלאה ךכ-רחאו לכ .ראשה
ןאכמ המ הארנש ונל
החנהל הרזומה

הלוכסאה וזה ם"במרהו( ),םכותב
האובנהש איה ללכמ ,תומכחה
טרפב תומכחה .תויעבטה האובנה

I

,תויפוסוליפה
תולאשה
רודמ ,דחוימ םשב
ןהל
'"הרכהה לפטמה היעבב השקה
לש ןתוהמ ןתוכמסו לש תועידיה
ועבקו
תרות"

הקוקז תעידיל ,עבטה ינפמ לעש
תונעשנ תוחכוהה
עבטה-יעדמ
תואיצמל .לאה ןיא ךרד ךכ(תרחא
)ובשח הנומאל ,וז םאו ןכ ןיא
האובנה הלח אלא ךותמ ןויעה
•עבטה-יעדמב םאו םתאובנב לש
ראש םיאיבנה ,ךכ ותאובנב לש
י-י
 ......לזייו

ונלש ךרדב .ללכ רשפא טיבהל לע
האובנה לש ימי
תרות
,הזוניפשהשעמידילספהדרפלא,ךבנטיההמקוהש תיבב
הטרדנאלש
ותדלוהללש.הזוניפש
הזוניפשגאהבםויבתאלמ 'גתואמהנש

םיניכה ונלש לעכ תרות הרכהה
תרות
גוחב ,םצמוצמ
תדה י .ת הזוניפששכו חתופ תא ורפס הריקחב התוהמב לש האובנה
הזבו אוה ךלוה תובקעב ונימכח לש םיניבה-ימי — אוה לאוש לע
לש תועידיה  -םא ללכב ןה תועידי  -תויתדה
ןתוהמ ןתוכמסו
ןתוא המלו ונל לבקל ןתוא המו ןה ונאשכ
:ונלש יממ ונלבק
הרכהה

לש בור

ישנא

השמ

אל לכ

ונבר

רוסיפורפל

!הקיסיפל

תותואב

העייתסהש

םילבקמ .ןתוא

איבנ

תועידיה ונלש ךרדב ללכ ןה םיניממ ,םינוש לכבו ןושל
שי םילמ םייוטבו םינוש םינימל םינושה לש .העידיה
ןושלו
'םיריכמ" םדא-יגב תא !םהינכש "םינימאמ" םה תוראשהב !שפנה
םה תא ידומל הירטמואיגה וא תא הדבועה ינולפש היה
*םיעדוי"
ךלמ .תפרצ שי 'תותמא" תוירסומ בורש םדא-יגב םילבקמ
דוע ףא םדא .דחא 'םיחוטב" ונא
"תותמא"ו תוידומל אלש ןאיצמה

איבנמ

םילדבההו(

,והיעשי ןב

,ךלמה-לכיה
לש

ןיע

תראפתמ
תינתשמ

איה

תיארמל

"הכב

—

לוק" יה

תא לכ

ןפואבו
הרעקה

לע

םימעפל

אל
ךלמ

ולכיה

.הזוניפש

השבלתה

,םיתפומבו
םה

ןינעמ

ומכ

,להבנ

יפ-לע
איה
-

יפל

םלוא

.היפ
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םילמסב

)םיטלוב

.םיכלמה

יכלמ

העימשה

רבד

יונש
וחוכ
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.עמושה
שדח

ןאכו
-

אוה

סנכנ
ךפוה

,ןוילג

)ויעק(וזכ

יפל 'הזוניפש ומכ יפל ,ם"במדה היולת האובנה חוכב,ןוימדה
לבא תעדל ,הזוניפש המ ןיאש ןכ תעדל ,ם"במרה התלוגס חוכבןוימדה

*).דבל ןיא לכשל רוהטה האובנלו אלו •םולכןאכמו הנקסמ .הבושח
ןיא -תדל איהש העפות ,תיאובנ ידומללו לכשה רוהטה אלו .םולכ
האובנה הניא הרומ תא «תמאה אלא תא •בוטה ןבו םג .תדה הנינע
אל םע,הקיסיפטמה אלא םע ךרד .םייחה

'א לש )תכסמה ונא קרפב(םיאב )'ב .םיאיבנל
ןמ קרפ(האובנה
הזוניפשו דמוע לע התוא .הנחבהה ימ קזחש ולצא חוכ 'ןוימדה
תוחפ לגוסמ אוה הבשחמל ?תטשפומה לעב'ךפיהלו לכשה ,טשפומה

שלח לצא .ןוימדה ןבומ ןיאש ןאכ ,דוגנ אלא הקולח לש :םידיקפת
והיעשי דצמ ,הז סדילקבאווטסירא דצמ .הז םאו לצא ראש םיאיבנה

השמ" רבד אל ,ףוסוליפכ אלא
,ךכ לצא שאר םיאיבנה אל לכ .ןכש
'קקוחמכ  (27,הרוש ; 3הושה 21). 56,
םצע הבשחמה תיזכרמה לש .הזוניפש םא ,האובנה איהש
ןאכ
השרש,רדוסיו לש 'היטרקואית"ה ,תירבעה ןיא הל ןינע םע תועד
דגנ שפוח תעבה .תועדה עודמ אל
,תוינויע הלטב הנעטה תירקיעה
לע ?ונחור וניתועד תוינויעה ןה וננינע ?ונא אל
עיבנ המ הלועש
ונינע לש .קקוחמה המ קקוחמל המלו ינא ח ו ש ב ז ולצא רקיעה
אוה המ ינא

םיזירכמ

לע ,הז 'הש

,השוריפ

'ה

רפס

ריתכהש

םיקוח

םיטפשמו
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ועדיש
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םיקוחהו

םיטפשמהו

.תויפוסוליפ

.תישעמ

תרטמ

הרבח

,איהש

איהו

רוזעל

םתוא

ןפואב

המוא

ןושלו

•בושחל
(26,

הרבחהש

ןבומב
ונייטצה

הרוש

31

ילכשה
הזב

?ךליאו

איה

לש

.הלמה

יפ-לע(ועדיש
28,

הרוש

25

םה

םא ןכ

יניתנל

.םייקתת

הרותה

הב

םילולכה

הדותה

'הרבח

גיהנהלו

וי ת

תא

,םיטפשמו

לש

םיקוחה לש

רחב

'הריחב"

קרפ(וז !/ג ןיא
איה
םיקוח

תרטמ

הרבחה

איהה

םידוהיה אל
אל

ונייטצה

תכרדה
?ךליאו

רפס

ויה
הזב

)םיאיבנה
31

הרוש

; 25ךליאו  33,.הרוש , 26ךליאו ךרדבו ללכ לכ קרפ ').ג
םא הרותה איה םיקוחה-רפס לש םע ,דחא רשפא ויהיש
הדות-ירפס םירחא ליבשב םימע «.םידחא הזוניפש ריכזמ  (34.הרוש
) 28תורשפא וז רותב קפס — ילוא רכז ךכש זמרמ םג ונבר
)*ייחב -הרעש,רהו השיגדמ תא הפקשהה .תידוסיה הרותה איה
רפס ןיסומינה לש הרבח •העודי תווצמ הדותה ןה יגהנמ ,המואה
םיגהנמ :םילולעה ךנופל ,התוא דדועל ,התוא קזחל .התוא םעכ
בשויה לע ,ותמדא םיגהנמ וליצהש םע .הז ךכ םיעטמ הזוניפש
שוריפב  (42,הרוש ) 20ךליאו םג רחאל שרוגש לעמ .ותמדא

.השוע
הפ המייתסנ השרפה הנושארה לש תלגמ הנכת לש .תדה

יפל בזועש הזוניפש
,תולאש תחאה יהמ ,הרוקמ

תא ןינע ,האובנה לאוש אוה יתש
תינשהו יהמ ,התוכמס לש .האובנה
,ןוכנ ברסמ

לע הלאשה הנושארה ןד הזוניפש ,שוריפב ,וא רתוי
אוה שוריפב ןודל .הילע אוה ,רמוא ,טושפ וניאש
,עדוי
,ףיסומו
לכש רמואה אוהש ,עדוי םג אוה וניא ?עדוי אוה ףיסומ םג ןכ תא
הכרעהה הנוכנה םימרמש ונא תא ונמצע םא םיסכמ ונא לע יא
העידיה

ונלש

ידי-לע

שומשה

הזיאב

ןימרט"

"ילטנדנצסרט !ךכ<

14,

הרוש  10).לע רקוחה ןבלל תא ,תודבועה אל םילעהל הצע םילמב
אל .הנבות דשאב הלאשל ,הינשה הבושתה איה .הרורב רשפא
שורדל תואדו תיטמיתמ םוקמב שיש החכוה ?תיטמיתמ לבא םוקמב
החכוה ,וזכ רשפא שיש תואדו ןיממ .רחא הזדניפשו אצומ
ןיאש
יניגעב

תדה המ

ארקנש

תואדו"

'תירסומ

(16,

הרוש

34,

!ךליאו

18,

הרוש ), 10ךליאו ,רמולכ תואדו לעש היפ רשפא .לועפל שי ונינפל
ןאכ ןויערה ,ילטוטסיראה ןויער חתפתהש םיניבה-ימיב היהו תרותל

יתש" ",תותמאה ,אוהו לכלש עוצקמ עוצקמו ןפוא החכוהה .ולש
אל ,לכונ םא ,ןכ ןודל וילע דע הארנש והמ עוצקמה ,הזה ,רמולכ והמ
ןכותה לש "העידי"ה .תיאובנה
III
א
קרפ(וניאר )יא האובנהש הנינע ךרדב .םייחה םג םיאיבנה
קרפ( )'ב םניגע ךרדב .םייחה םהיתועד תוינויעה לע ביט ,תוהלאה
דמוא הזוניפש  (23,הרוש  13),ויה תוטושפ •תוינומהו ךרד ,בגא
ןיא הז ןובלע ,ללכ םנחלו וסעכ םירקבמה לע טפשמ .הז םיאיבנה

ונדמל ינש 'םירבד דחא ,ילילש דחאו .יבויה ןושארה ,אוה אלש
ורסמ םיאיבנה לארשיל תועד ,תויסיפטימ קיזחמהש ןהב
ידוהי שיחכמהו ןהב אצי ללכמ .םעה ינשה אוה ורסמש םעל
אוה

לארשי יכרד ןוגרא לש םתנידמ לעש םהיפ
הלטבש הנידמ .וז

ורמתשנ םג רחאל

םלוא אל ונעגה ןידע .ףוסל םיאצמנ ך"גתב םג תודוסי םייתד
םירחא םירבועה לעמ לובגל םעה .ירבעה

ב
תווצמה ןהילעש רבוד ידע קרפ(הכ )'ג ןה קוח ;ישונא תדה
הילעש ליחתנ רבדל קרפ( )יד איה קוח .יהלא קוחה ישונאה ןווכמ
תרימשל םייחה ןוקיתלו?הרבחה קיחה יהלאה ץוכמ בושל ןוילעה
דיחיה אוהש העידיה 'תיתמאה .הבהאהו לש לאה ' (45הרוש ?55, 26
הרוש ). 4ךליאו
יהמ
גוחל
בוש
םיסנכנ
ונא
הרואכל
העידי
.קיתעהתונויערה
א מ ת י ת וז לש ולאה םאה איה העידיה לע א מ ת ת ,לאה .רמולכ
בוש תועד תויסיפטימ  -עינמה" יתלבה "ענומ םצעה" ',טלחומה
ביוחמ". .תואיצמה ?יוכו
אל .אלו תד תנמוסמה(וז  [47,הרוש )] 21ךליאו עבראב תונוכת
:ולא תפתושמ איה לכל ;םדאה-ינב הניא היולת ?הירוטסיהב הניא
תשרוד םישעמ םניאש םיבוט םהשכ ?םמצעל הרכשו דיחיה אוה
םצע תעידי 'ה )ותבהאו — תד וז הירקיע :םה לאהש ?אצמנ אוהש
?דיחי אוהש אצמנ לכב ?םוקמ וידיבש לכה ונוצדבשו אוה השוע
?לכה אוהש לחומ ?םיאטוחל ותדובעש איה תישעב טפשמ הקדצו

ויה
,םיאיבנ אל ומכ( ובשחש תועטב יפוסוליפ )םיניב,ד-ימי
השוע,דשו הקדצ טפשמו עשוי  (63.הרוש ?26ךליאו , 151,דרוש 25
.םיפוסוליפ
ןודא םיאיבנה רבד" *.קקוחמכ לבא המ הז ?קקוחמ םדא-ק ?ךליאו , 163,ררוש ). 14ךליאו
לש
ידו
ןאכ שי ונל ,המישר יד הרורב
הצופנ ,הליגרו
ירקיע
עבוקה תא יטרפ תוגהנתהה לש ,םיניתנה השעמה ושעיש ךרדהו
וכלי .הב האובנה םיאיבנהו ןינע םהל םע בוטה ,רשיהו לבא ןיא תד"יה 'תיעבטה העודיה םירבחמהמ לש םיניבה-ימי .לשמל( יאדסח
תועטל בושחלו בוטהש רשיהו אוה םלצא רבד .טשפומ םיאיבנה
•).יולתו» ינינע'הזבםיגהנמה רשא םהב רדס תגהנה ראשתומואה
)*לבחהלמש וז"הדרי»•קושב ןיאהשוריפ",היסטנפ« סא-יכ וימ 'םחולעותו םהו םידמוע םהלםוקמב הרותה ינינעב םלועה"דבלב דעש(
דחוימ לש.הרכהה
,הניחבה קרס ,יד),ףוסב
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םינזאמ
),שקשרק לשו רודה שדחה 'לשמל( דרול ).טרברה יפל ותעד לש
הזוניפש יהוז הנומאה הפורצה תילגנה ןפואב יעבט לכשל רשיה
איהו ,איה םא ,ןכ ןחבה-קא לש תמאה .תיתדה
תעכ קרפ( )ג"י רורב תעידי»יהמ 'ה ",תיתמאה הילעש רבדמ
י
.הזוניפש א ן הנווכה תועדל תויסיפטמ לע עבט .תוהלאה ןיא"

היסנכה תיב< )תסנכה תיב שרדמ 'הובג ןיאו ,תדה "עדמ  (153,הרוש
 29).תעד 'ה איה םייחה םיירסומה םהילעש רבודמ :םיאיבנב ךיבא,
אלה לכא התשו השעו טפשמ הקדצו זא בוט !ול ןד ןיד ינע ןויבאו
זא בוט ול  -ה ל א איה ה ד ע ת א ו ת י נ א ו ם '"(157ה הרוש
1

המכ

ןכו

!ךליאו

תילכש

הרבסהל

רתויב

הבוטה

םיקוספ

לש

וניא

).םימוד ןאכ

.םלועה
שיגמה

השעמ הקדצ דסחהו רתויה
ןכבו ונבש דע הדוקנה
.הנושארה תדה איה .השעמה
םנמא ינש םיקלח :הל המ
ךיישש םויקל הרבח תדחוימ

רקיעה
תויארה

רכז

ןיא
אוה

"(165,םיבוט תורוש

הנומאה

לעב"

,רתויב

תובוטה

לש !תולגה 'דקשו םג ירחא ודרפה ,תודהיהמ לע ירפס תפומה לש
תודהיה .תירוקמה ללכ אל בושח ונל םויכ םא תועדה עיבהש ויה
תוירוקמ וא !אל הדבועה ,איה ידוהיש ,הז ובתכב לע םידוהיה לש
ימי ,ך"נתה אל םילעה ויניעמ תא ידוהי ונמז .ומוקמו תכסמ ,וז
ךרדש בגא הליכמ ךכ( םירמוא ונל )םירקוחה תא תרבוח תולצנתהה
בתכש דגנ םינברה ירחא ןינע ,םרחה תכסמ וז איה םג לוק הקעצ
לש שיא יח הזחש ורשבמ תא רבדה וילעש אוה .בתוכ אל הברח
םילשורי — םא םילשורי ץראד ,לארשי םא םילשורי אלא-דנלוהד
תמחמ האנק תורחתו .תיתד

תוינושאר וא

תובסל

.השעמה

ןוילג

אלא

השועה

6-7).

V
,יתרמא רואיתש תודהיה אצמנה רפסב הז לש הזוניפש אוה יקלח
!עטוקמו ותרטמ ,דתיה אל תרבסה ,תודהיה אלא רודס .הנידמה מלוא
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וננינע אוה אקוד .תודהיב
רתומ םא ןכ היהיש יקלח

Bp
*I

.
1k

עטוקמו םג ונרואית .דז לש
ויתועד לש .הזוניפש ,ינמוד
ןעמלש הבשחמה יד ונל
המב .וניארש

^rir;J
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.לשמל( )תילארשיה המו
ךיישש םויקל הרבחה .םתס

המ ךיישש םויקל הרבח
,תדחוימ הפקת התוכמסו

הזוניפש האר ,דורב
יניפאהש תודהיב אוה

ליבשב הרבחה איהה דבלב

תווצמב .תוישעמה ןיא רבדל

ךשמל ןמז !המויק המ ךיישש
הרבחל םתס אוה יחצנ םייקו

ד"ע .םיטרפ הדבוע ,איה
תודהיהש תלדבנ ראשמ

ןחבה-קא איה

.דעל םלוא
ותונמאנ":תחאדימת לכלש
דחא יפלכ 'הנידמה ומכ

■IM■■:

ךא קרו
הרוש 6).

*y,
י

יפלכ ה לא יה .ם תחכומ
-וישעממ

,תותדה לשמל ,תורצנהמ
ל א רשאב איה תדמלמ תא
'''.י-

אלא איהש

,שנועו ,יוכו
תשרוד תויונמדזהב תונוש

M'-ViCl
IV

םלואו הנידמה תירבעה 'הברחנ הזוניפשו חרכומ :לואשל
אלה םא היגהנמ ויה ,םיבוט .דתיה הכירצ .םייקתהל הזוניפש

?עודמ
),ח"י-ז"י הרצהש■דתיה אל 'םיגהנמב אלא .םיגיהנמב
אצומ םיקרפ(
תוטטומתהל הנידמה,דתיה תניתנ ןוטלשה ידיב ינהכ
םרוגה ירקיעה
ומכ ןב ורוד ,סבוה האור הזוניפש תא
תדה ' (211הרוש ). 12ךליאו
הנכסה הלידגה רתויב המויקל לש וזיא הנידמ איהש םתוברעתהב
לש ינהכ תדה םינינעב .םיינידמ ידכ ,טלמ,דל לכמ תוערה ,ולאה
הבוט וזמ ובשחיש תא תארי םיהלאה תאו תדובע לאה
ןיא ךרד
םישעמב ,דבלב ,רמולכ תישעב דסח 'טפשמו וחינישו תא לכ ראשה

ישפחה לש לכ "דחא  (212,תורוש
ותעד-לוקשל

6-3).

ימ ?עדוי רשפא םיעמושש ונא,דזב תא דה ולוק לש ותוא ןב
לבסםיכוסכס,דמ םייתדה .וריעבש אקודו ידימ םינ,דכה
םדאה ןכאש
םהלש טפשמה םג םירבדב .םיינויע ןוכנ רפסהש 'בתכנ ומכ 'וניארש

םוליעב םש /רבחמה היהשו דעוימ אל ,םידוהיל יכ םא להקל
םידמולמה .בחרה .םלואו ךיא רשפא היה םדאל הזוניפשכ אלש
תוארל ובתכבש לע רבעה אוה עגונ?,דוהב האר ויניעב תא היחתה
!םיסונאה

תותדה .ןיסומיגהו ןבומ ןיאש
הנוכה דיגהל "דזב הניאש

םדרטשמאב ובשםרחוההתניפש
תפגכה-תיב

תנגראתמו םשל •םויקה
םיגהנמה םיפתושמה םידמלמ תא םיחרזאה דובעל דחיב קלחלו תא
!הדובעה י"ע םצע תויצה םהל םידמול םיחרזאה רוזעל שיא והערל
דבעתשהלו יכרצל ללכה ' (60הרוש ). 13ךליאו

לש

םישעמ .םיעובק ,יתרמא
הזבש איה תלדבנ ראשמ

fttV.'i.V.

הנידמה ,תינבנ ,אופיא

האלפנה

ותואיצמ

.**Vi$22

(229,

ךנחתנ תיבב דפסה ירבעה

יתפומה

לש ,לאה רכש

תדמלמ םירקיע ,ולאכ אלא
דומלש
תויהל

הז

'na

^7'/|j

.ידוהי
ןאכמ

םייחצנה
'םייללכו
.דבלב
ראפתהל
תודהיה

וניא

רשפא

.דכה

הלצא

רשפאו

!וו 1/\s

השגדההש לש

,רורב
לש

לבא
םיכרע
,םהב
,דבלב

איה

תודהיה
ינפמ

אקוד
ולא םה
םניא
ירה

םה

אלש

.המוקמב
םייחצנ

םהש

םיפתושמה

םיקוקז
ולדח

םיגולואיתה

רבכ

רוע

שי

ונלש

לע

ונל

םיכרע

םייללכו

לכל
.תודהיל

ןיא

,תוישונאה
םא

ויה

םיכרעה
םייחצנ

םמוקמ

ונלצא

פ"עאו

לכונש

םעפ

הנינק

לש

תויהלמ .ךכ

יפל הזוניפש םוכס( קרפב ג"י ,הלחתהב ימע ) 153תססובמ
תודהיה ת"יכנתה לע ,הדבועה בירש םעה םניא .םימכח בורה אוה
לש םישנא ,םיטושפ םיצורה תויחל םייח ,םיטושפ םילבקמהו תועד
תוטושפ ןפואב .טושפבורה אוה גוסמ ,םיאיבנה אלו גוסמ,םיפוסוליפה
'לבקתמו ,אופיא ולצא אל ירפ ,לכשה יכ םא ירפ ,ןוימדה םעה
,היוטנ םילממ
תותואמ ,םיתפומו דימ הקזח עורזו
לעפתמ
ועמשיש
תושק םייוטבמו .םיטהול םישנאמ הלאכ רשפא שקבל
לש הקיסיפטמה  (156,הרוש 6
חל ו אל,ק ודריש ךותל הקמע
אל בושח המ אהתש ,םתבשחמ םא קר ושעי תא בוטה
).ךליאי
 (151).ןיערג תודהיה אוה .תויקוחה
.דזב שיגדה הזוניפש ןויער ךירדמ .בושח םא שי םיכרעל"

,אוהש והירה אקוד רודסב ייח א חצנה-י .ונלש
"םייחצנה הזיא ןבומ
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ןוילג

םינזאמ

)ו"עק(ויכ

לש^ויתובקע' קדצה יהלאה םיאצמנ ךא קרו םוקמב םשש קדצה
(217,ךלומ הרוש  31).ןיא ונל קדצלו טלחומה טשפומהו אלו ,םולכ

תאז-לכבו וריאשה ונל אקוד םיסונאה השורי יד .הבושח
ונימכח ,ורוה ןיאש בורקה האור תא .םיעגנה םיפוסוליפה .ורוהידכש
ןיבהל הזיא רבד םיכירצ קחרתהל .ונממ םיסונאה ויה םיקוחר

אלא תגהנהב ?ונייח ןיא ונל םולשל ימלועה אלו ,םולכ אלא םא ןכ
עדנ תויחל םולשב םע •וננכש ללהתמה ללהתי תישעב טפשמ הקדצו

.תודהיהמ רשפא דאמ ינפמש ךכ

אקודו תמא תידוסי וז אל וצר וניחא םיפוסוליפה ולואיתהו
םיג לש רודה ןשיה תוארל .לבקלו םה ויה 'םידיחי םיקתינ עזגמ

שיו רוכזל ,דימת תודהיהש לש תומולחה םהלש,דתיה הבורקה
רתויב תואיצמל תושירדלו .ונלש אלה ,הזוניפש 'לשמל לפטמ םצעב
תודהיה ונלש הפ ?י''אב 'יולכ ,תודהי אל לש דיחיה אבחנה ורדחב

ץראב 'מע< ), 157רמולכ םוקמב ןמזבו .הזה

,םואלה םידיחילו ינב םידיחי םג תדה איה תשורי ?דיחיה
דיחיה איה חרכהב תיסיפטמ אלו .תישעמ רבכ לאש וטסירא יבגל
לאה :ולש םאה רשפא ול תויהל וקידצ אלה תויה קידצ אוה תושע
י
טפשמ גהנתהלו הרושכ םע ח ב ר ,ם ,םיהלאלו ןיאש המוד ,ול

תשוריו

ןיא םירבח רשפאש ,ול גהנתהל םמע !הרושכ ךכ םג ,דיחיה םא
,תיסיפטמ '.ולכ םא איה תללוכ תשרודו
"הנומאה" תיתדה איה
םידומל םימיוסמ עגונב ביטל 'תוהלאה םידומל רשפאש עיגהל
םהילא ךא קרו ירחא הריקח תיתבשחמ הקומע 'תכשוממו זא שי
םעט תדל .דיחיה ילואו רתוי .הזמ םא ,הנומאה תיתדה איה
,תיסיפטימ רשפא-יא הל תדל תויהל אלא תד
:דיחיה אלה הר
דיחיה לוכי קמעתהל ,הקיסיפטמב ומכ יח" ןבא ךדקי לש רופסה
,יברעה אלש האר אלו עמש לוק םדא-ןב וימימ איצוהו חוכמ ולכש
דבל תא תדה תיפוסוליפה הבש קיזחה רבחמ !רפסה לבא םא הנומאה
סיפממ י ת
,תיתדה ומכ שיגדמש הזוניפש האמ םעפ .תחאו הניא

וניבה תא .תודהיה

וא גוחב ותחפשמ אלו לש ףוסוליפה הצורה אוצמל תדב המ רבכש
אצמ וא( שקבש אלו )אצמ 'הקיסיפטמב םא-יב תודהיב לש 'םואלה
לש ץובק יתרבח םלש בשויה לע ?ותמדא אוהשכו רקוח היתודוסיב
ונינע וניא הזיאב ןויער יתד ,טשפומ אלא םיעינמב םיינחורה לש
םדא-ינב .םייח רשפא דאמ ועטש םיסונאה תועדב םיהלאל-ועיבהש
!םינורתפ םלוא שי דומלל רתוי תויועטהמ לש אורה-יריבכ ולאכ
רשאמ לכמ תועדה תוקדוצה לש םישנא .םיתוחפ

VII
תויועטהמ םהשועטיפלכ,תודהיה שי םג
םאו שידומלל
תודהיה.םהיפלכ
תויועטהמהתעטש
דומלל

יתרבד לעהזוניפש רתיוםיסונאה לש.םדרטשמא םלוא
םיסונאהםדוע.ונתאהזמזיונארמ"-יסונא» והז קוניתהבשנש ןיב
לדבה לודג תובשחמב םדא-ינבש םיבשוח ם"וכעהבששו לא,ומעםדא-ןב רימהש תא'ותד ואויתובאש
אלא
,תישעמ םא ןיא
תודהיה
ורימה תא'םתד'סנואמתאז-לכבשו רמוש אוהובלב לע
זא
וגהנתי
רתוס
"דיחיה
יוטבה
תא
תד"
,הרושכ
םא קר
?ומצע ןיא
היסהרפב
הרשע-ששהובש
םדרטשמאב
.בזעשםיסונאה לשהאמה
ילב
תד
.הרבח
םירשעה
םיסונאהו לשהאמה
תודהילורמששהילעדרפסב'יאשחב
םיגולואיתל ונלש האמב
תודהילורמשש הילעיאשחבלכב
הדבעש דבא לכ ןכות גשומל לש םיבש
היסהרפב
לארשי-ץראב
הרבחה
לש
דכזהב
םהירוחאל
הנילפיצסיד
המש
.תידוהיה ועתרנ
•הפוריאלדבהה וניא ךכ-לכ.לודג וליפאםיבוטה ונבש
תוצרא
תימואל
.תדחוימ
תוללובתהה
,םיעדויבילואו תרכנ
םיעדויבואאלש
,םיוגב
וארק ,םיאיבנב לארשיש אוה דוא ,םייוגל ובשחו וללובתה
לכש דחא דחאו לארשימ ךירצ תויהל רורפג דחא ינפב !ומצע הזו
תוללובתההרתויה
ידוהיהובשהתיה
תוחפאקודיגוחבותואץובקה
אל •ןוכנ רואה לש
הקובאה אוה רואה לש הקובאה .הלוכ ,שאה .הלודג
י''פע יוטבה ,י"כנתה איה מ ת ל ק ח 'ת לכו החוכ אוה.התודדפתה-יאב

אקודובצמב,הזכהשקשכדמולהמתודהי המו 'אלהארנ
םא ןיא ,םואל המ
ור,דזה
ראשנ ?ונל :ורמאי תדה .הרוהטה םיכירצש ונארוכזלותרהזאלש:התניפש
םיחקולהמםמצעל
לבא יהמ תד" 'הרוהט ?
ואיצמה
:םתוא
לאשת
המ
.ואיצמהש
תורחא
הערכההםינינעב'םיינחור
םיצורהמ איצוהלילעבתועד
תא
םא תד ,הרוהט המל יל
ראשהל
?ידוהי
םהיתועד .םה ןיאהנידמה תמייקתמ•אלא
ןיאו הבושת אל הכלהל ואףוכלםתואלבקל תא
,אלו .וננובאדל .השעמל ךרדה הדיחיה ןינעב איה ךרד ותנבה
הנידמהתברחנאלא ייעןואכדשפוח
תועדה
לעשפוח,תועדהןיאו
לש .הזוניפש הדותה איה ונייח" ךרואו "*).ונימי
•איצוהל
סינכהלאלו
ירוטסיההאוהאקודדחאלאלו'ררופל
ונדיקפת
'םדרטשמאב ןמחרכהה אוה אלש
ושיגרהשחרכהכתושעל
המ
תונבלו
.לארשי-ץראב ונילע ןיבהל אלו 'םירחהל
תושעל
לע
VI
לכירדאהבוטהאוהעדויהשמתשהללכב ינימ•םידמח
דחוימ תודלותב תודהיה הוהמ תרוקבה לש .התניפש ידי.הנבהה
קרפ

וגהנ טיבהל הילע לעכ •ןפוד-אצוי תעכ םיעדוי ונא איהש קר יוטב
םיאבשכ ונאתושעל תאןובשחאל-תודהיהןובשח
,ךכיפלו
םירובגה"!,הלאה
דחא לש העונת תירוטסיה •הבושח התניפש אל היה ידיחיה ןיב ,יפוסאלאוננובשח ונא םעורכזי-תודהיהבוטל
ידוהי ורוד ומוקמו עיבהש תועד 'ולאכ יפ-לע-ףא היהש ידיחיה ובירקהש תא םמדםשפנו לעתשודקתודהיה ומכםהש וניבה
"ינומלאה
המחלמההבצמלייח''ל
לכבשץראומיקהירחא
הכזש םוסרפל .לודג קר םויכ םיליחתמ םירקוחה תולגל תא רפעה .התוא,עודי
,דתיהשוהעצהםיקהלםילשוריב הבצמ לייחלינומלאהידוהיה
ידירשמ העונתה תינחורה המשש .תויסונאה
ידוהיה
ןהיתומש לשלכתוצראהןהבשןליבשבוםחלנ
ביבסמו ול
'םלואו וננינע םויכ וניא םע .הירוטסיהה רבכ רמגנ םקסע
םתמחלמו
םע.ויחאםיסונאה םה
לייח»,ד 'ינומלאה לש,תודהיה
לש ןאוזד הד'ודארפ לש לאירוא 'אטסוקא לשו תורשע םידחא ובשש
םתודהיל ואצמו ןיאש תודהיה ומלחש הילע תודהיה לש .תואיצמה התיההשק םג םעםהיחא םג םע•םמצע ימ ןתיתודהיבשץראה
תילארשיואצמי,םתחונמתחונמ.דובכ
רשפא אלש ועדי
אלו 'וניבה וכלהש 'הכשחב אלש הלגנ םהילע דוא

.הרותה ,ועט ילוא 'גגושב ךא תאז-לכב
,המוד ךכש ורמא םהל םיגהכה לש 'םנמז
דאמ
רשפאו
.וקדצש

'ועט םמדו .םשארב

םלוא

)*,ןבומ ימוניאשהצור םייחב ולא אצי .סהמ ןכוהשע !הזוניפש
ותנבההתיה.הנוכנ
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